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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Θέμα : σμμετοτή τοσ Δήμοσ της Ηρωικής Νήσοσ 

Κάσοσ στην Σοσριστική έκθεση ΒΙΣ στο Μιλάνο. 

 

      Με επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζία ηνπ Γήκνπ ηεο 

Ηξωηθήο Νήζνπ Κάζνπ ζηελ Γηεζλή Έθζεζε Σνπξηζκνύ Borsa 

Internazionale del Turismo (ΒΙΣ) ζην εθζεζηαθό θέληξν fiera 

milano city I Mico. 

Η ΒΙΣ απνηειεί κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο 

παγθνζκίωο κε απμαλόκελν ελδηαθέξνλ θάζε ρξόλν. 

ηελ ΒΙΣ 2020 ζπκκεηείραλ πάλω από 1.000 εθζέηεο. ηελ έθζεζε 

παξεπξέζεθαλ πεξίπνπ 2.000 δεκνζηνγξάθνη ελώ ην θνηλό 

μεπέξαζε ηνπο 45.000 από 130 ρώξεο. 

Σν πεξίπηεξν ηνπ Γήκνπ βξηζθόηαλ ζην Pavillion 4 ζην stand ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έθζεζεο, νη 
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εθπξόζωπνη  δηεξκελείο εμππεξέηεζαλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ stand 

θαη κνίξαζαλ έληππν πιηθό ζην θνηλό θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο. 

Η έθζεζε άλνημε ηηο πύιεο ηεο ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ κε κηθηή 

παξνπζίαζε θνηλνύ θαη παξαγόληωλ ηνπ ηνπξηζκνύ. 

πλερίζηεθε ηηο δύν επόκελεο εκέξεο απνθιεηζηηθά κε παξάγνληεο 

ηνπ ηνπξηζκνύ (δεκνζηνγξάθνπο εληύπνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ 

– ηνπηθά ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία). 

Σν πεξίπηεξν επηκειήζεθε ν ππεύζπλνο ηνπξηζηηθώλ εθζέζεωλ  

θύξηνο Παπαϊωάλλνπ κε ηελ εηαηξεία Tourist Guide Greece. 

Γόζεθε αξθεηό πιηθό ζρεηηθά κε ηηο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο – 

ζπγθνηλωλίεο θαη θάζε είδνπο δηεπθνιύλζεηο γηα ηνλ επηζθέπηε πνπ 

επηζπκεί λα επηζθεθζεί ην Ηξωηθό Νεζί ηεο Κάζνπ.     

Γόζεθαλ αθόκα πιεξνθνξίεο γηα ηηο  πάκπνιιεο  δπλαηόηεηεο 

πξνζέγγηζεο, αεξνπνξηθώο κέζω Ρόδνπ, Κξήηεο θαη Καξπάζνπ, 

ηελ θαιή αθηνπινϊθή ζύλδεζε κε ηα παξαπάλω λεζηά θαη ηελ 

θαζεκεξηλή ζύλδεζε Καξπάζνπ Κάζνπ.  

Σέινο δηαπηζηώζεθε όηη ε Ιηαιηθή αγνξά δείρλεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή καο (Κάξπαζν-Κάζν) πνπ δηεθδηθεί 

αθόκα κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο αγνξάο γηα ην 2020. 

Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη ε RAI 2 κε εθαηνκκύξηα ηειεζεαηέο 

επηζθέθζεθε ην πεξίπηεξν ηεο Κάζνπ θαη πήξε δηάθνξα πιάλα. 

Σνλ Γήκν ηεο Ηξωηθήο Νήζνπ Κάζνπ εθπξνζώπεζε ν Γηάλλεο Μηρ. 

Χαξνθόπνο ζε ζπλεξγαζία κε ην πξαθηνξείν θαζηαθώλ 

ζπκθεξόληωλ Tourist Guide Greece ηνπ θ. Παπαϊωάλλνπ πνπ 

εδξεύεη ζηελ Αζήλα.    

 



 

 

 

 


